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PRZEDŁUŻONE UWALNIANIE1

stała kontrola bólu przez 12 h

SZYBKI POCZĄTEK DZIAŁANIA1

efekt przeciwbólowy w ciągu 1 h

Oksykodon – najczęściej wybierany przez lekarzy
na świecie opioid2 – wreszcie dostępny w Polsce!

OXY/04/2010/56

OxyContin ® – analgetyk opioidowy.

Mundipharma Polska Sp. z o.o.
ul. J. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa
tel.: +48 (22) 866 87 12, fax: +48 (22) 866 87 13

OxyContin® (Oxycodoni hydrochloridum) tabletki o przedłużonym uwalnianiu: 5, 10, 20, 40, 80 mg chlorowodorku oksykodonu.
Wskazania: Ból o nasileniu od umiarkowanego do silnego. Dawkowanie i sposób stosowania: Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu oraz indywidualnej wrażliwości pacjenta. Dawka początkowa 10 mg chlorowodorku oksykodonu co 12 godzin. U pacjentów leczonych opioidami dawkę początkową można zwiększyć w zależności od wcześniejszych reakcji
pacjenta na opioidy. Po ustaleniu dawkowania – dwa razy na dobę, ustaloną dawkę, co 12 godzin. W niektórych przypadkach korzystniejsze może być dostosowanie dawki leku do zmian natężenia bólu w czasie (podawanie innej dawki rano i wieczorem). Konieczność zmniejszenia dawki początkowej do 5 mg u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (z niewydolnością nerek
lub wątroby, niską masą ciała, wolno metabolizujących leki, którzy dotychczas nie byli leczeni opioidami). Zasadniczo należy wybierać najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową. Podanie doustne. Połykać w całości, podczas posiłków lub niezależnie od nich. Nie rozgryzać ani nie kruszyć tabletki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na chlorowodorek oksykodonu lub na
którąkolwiek substancję pomocniczą, ciężka depresja oddechowa z niedotlenieniem i/lub hiperkapnią; ciężka przewlekła obturacyjna choroba płuc, serce płucne, ciężka astma oskrzelowa lub niedrożność porażenna jelit, ciąża i laktacja. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności: Niezalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Zachować ostrożność u pacjentów
w podeszłym wieku lub osłabionych, z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc, wątroby, nerek, obrzękiem śluzowatym, niedoczynnością tarczycy, chorobą Addisona (niewydolnością kory nadnerczy), łagodnym rozrostem gruczołu krokowego, psychozą organiczną ostrą po zatruciu (np. alkoholem), alkoholizmem, majaczeniem alkoholowym, stwierdzonym uzależnieniem od
opioidów, nadużywających leki, z zapaleniem trzustki, kamicą żółciową, obturacyjnymi i zapalnymi chorobami jelit, pacjentów z podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym i z obniżoną zdolnością do utrzymania właściwego ciśnienia tętniczego, z padaczką lub ze skłonnością do drgawek oraz leczonych inhibitorem MAO. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia niedrożności
porażennej jelit lek natychmiast odstawić. Ryzyko wystąpienia depresji ośrodka oddechowego, ciężkiego niedociśnienia tętniczego. Nie stosować przed operacją lub w ciągu 12 do 24 godzin po operacji. W przypadku długotrwałego stosowania może się rozwinąć tolerancja na lek i będzie wymagane stopniowe zwiększanie dawki dla utrzymania stałej kontroli bólu. Po podjęciu
decyzji o zaprzestaniu leczenia zaleca się stopniową redukcję dawki, aby zapobiec wystąpieniu objawów odstawienia. Ryzyko uzależnienia fizycznego i psychicznego jest wyraźnie niższe, jeśli lek stosowany jest zgodnie ze wskazaniami. Tabletki 80 mg nie są zalecane do stosowania u pacjentów, którzy dotychczas nie przyjmowali opioidów. Inne leki o działaniu ośrodkowym,
cholinolitycznym oraz alkohol, mogą nasilać działania niepożądane leku. Klinicznie istotne zmiany wartości INR w trakcie równoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, pochodnych kumaryny. Cymetydyna może hamować metabolizm oksykodonu. Lek zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją
galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp oraz zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Bardzo często: uspokojenie polekowe (senność aż do zaburzeń świadomości), zawroty głowy, ból głowy, zaparcia, nudności, wymioty, świąd. Często: zmniejszenie apetytu do utraty apetytu, zmiany nastroju i osobowości (np. lęk, depresja, euforia), zmniejszona
aktywność, niepokój, nadmierna aktywność psychoruchowa, pobudzenie, nerwowość, bezsenność, nieprawidłowe myślenie, splątanie, omdlenia, parestezje, niedociśnienie tętnicze, duszność, ból brzucha, biegunka, suchość w jamie ustnej, czkawka, niestrawność, reakcje skórne/wysypka, zatrzymanie moczu, bolesne oddawanie moczu, nagłe parcie na pęcherz, pocenie
się, również z dreszczami, osłabienie. Niezbyt często: nadwrażliwość, zaburzenia percepcji (np. omamy, brak świadomości), spadek popędu płciowego, zaburzenia koncentracji, migrena, zaburzenia smaku, zwiększone napięcie mięśniowe, drżenia mięśniowe, niekontrolowane ruchy mięśni, niedoczulica, zaburzenia koordynacji, zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu,
tachykardia, rozszerzenie naczyń, zmiany głosu, kaszel, owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia z oddawaniem wiatrów, kolka żółciowa, impotencja, uzależnienie fizyczne obejmujące objawy odstawienia, ból (np. ból w klatce piersiowej), złe samopoczucie, obrzęk, przypadkowe urazy. Rzadko: opryszczka, odwodnienie, zwiększenie apetytu,
napady drgawkowe (zwłaszcza u osób z padaczką lub ze skłonnością do drgawek), niepamięć, kołatanie serca, smoliste stolce, choroby zębów, krwawienia z dziąseł, dysfagia, suchość skóry, zanik miesiączki, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, pragnienie. Bardzo rzadko: reakcje anafilaktyczne, zaburzenia mowy, niedrożność jelit, zwiększenie aktywności enzymów
wątrobowych, pokrzywka. Ze względu na właściwości farmakologiczne oksykodon może powodować depresję oddechową, zwężenie źrenic, skurcz oskrzeli i skurcz mięśni gładkich oraz może znosić odruch kaszlowy. Może wystąpić tolerancja na lek. Ryzyko uzależnienia psychicznego jest wyraźnie niższe, jeśli lek stosowany jest zgodnie ze wskazaniami. Pozwolenie MZ:
OxyContin® 5 mg: 14524; OxyContin® 10 mg: 14525; OxyContin® 20 mg: 14526; OxyContin® 40 mg: 14527; OxyContin® 80 mg: 14528. Podmiot odpowiedzialny: Norpharma A/S, Slotsmarken 15, DK-2970 Hørsholm, Dania. Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza, zawierający środki odurzające lub substancje psychotropowe, określone w odrębnych przepisach
– Rpw. Przed przepisaniem należy zapoznać się z Charakterystyką Produktu Leczniczego. Informacji udziela: Mundipharma Polska Sp. z o.o., ul. J. Kochanowskiego 49a, 01-864 Warszawa, tel.: +48 (22) 866 87 12, fax: +48 (22) 866 87 13.
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II FAZA UWALNIANIA Z SYSTEMU ACROCONTIN:
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Szybki start na długi dystans

